Załóżmy, że to może
być proste jak 2+2

Po prostu usiądź i patrz...
Oprogramowanie Vidicode Araña zapewnia prosty dostęp
poprzez przeglądarkę internetową do rozmów i informacji
zapisanych w systemach nagrywania rozmów Vidicode Call
Recorder.
Araña tworzy bazę z informacjami o nagraniach, do której dostęp
może mieć każdy uprawniony użytkownik. System umożliwia
między innymi: tworzenia kopii bezpieczeństwa nagrań i ich
archiwizację, szybkie i efektywne wyszukiwanie i odtwarzanie
rozmów oraz analizę statystyk z ruchu telefonicznego.
Oprogramowanie działa w tle i zapisuje do bazy danych
odpowiednie dane z rejestratorów Vidicode. Araña umożliwia
ﬁltrowanie listy nagrań na podstawie daty (w tym zakresu
dat), nazwy użytkownika, a także numerów rozmówców.
Elektroniczny zapis rozmowy może być pobrany bezpośrednio
do komputera użytkownika, odtworzony lub przesłany emailem.
Moduł statystyk w systemie Araña pozwala na analizę
ruchu telefonicznego, a dzięki graﬁcznej prezentacji
wyników błyskawicznie dostarcza niezbędnych informacji.
Oprogramowanie dostępne jest w wersjach dla jednego lub
wielu użytkowników i może działać jako usługa systemu
Windows.

Specyﬁkacja

Specyﬁkacja

Możliwości

Oprogramowanie Vidicode Araña współpracuje z
następującymi systemami:
• desktop: Windows XP / Windows Vista / Windows 7
• serwerowymi: Windows Server 2003 / 2008

• Zaawansowane wyszukiwanie nagrań na podstawie:
daty, czasu rozpoczęcia rozmowy, nazwy lub numeru
dzwoniącego, wydzwonionego, nazwy lub numeru
abonenta wewnętrznego, czasu trwania rozmowy
czy też jej kierunku (przychodząca, wychodząca).
• Prezentacja danych statystycznych w postaci
wykresu lub tabeli. Dane mogą być drukowane lub
eksportowane do zewnętrznych systemów (pliki CSV
dla Excel).
• Automatyczny backup nagranych rozmów i
informacji dodatkowych z rejestratorów rozmów
Vidicode.
• Odsłuch, zapis lokalny oraz wysyłka e-mailem
dowolnych nagrań z rejestratora.
• Automatyczna synchronizacja danych o nagraniach z
rejestratorem.
• System personalizowania uprawnień użytkowników.
• Możliwość dodawania komentarzy do nagrań oraz
identyﬁkowania rozmówców.

Oprogramowanie
może
być
zainstalowane
i
uruchamiane jako usługa systemu Windows, co
oznacza, że może pracować „w tle” będąc aktywnym
nawet, jeśli nikt nie jest zalogowany do systemu.
Aplikacja Araña może być bez problemów uruchamiana
w przeglądarkach WWW takich jak Microsoft Explorer,
Firefox oraz Safari.
Biblioteki systemu dostępne są z poziomu rożnych
systemów operacyjnych (Windows, Linux, Apple)
Oprogramowanie Araña współpracuje ze wszystkimi
rejestratorami Vidicode Call Recorder podłączonymi do
sieci LAN/WAN. Dzięki optymalizacji programistycznej
wyjątkowo
mało
zasobów
aplikacja
zużywa
systemowych.
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